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املشكالت النامجة عن استعمال يستهدف البحث توضيح الدور الضعيف وغري احملدود لالختبارات النفسية يف العملية اإلرشادية، وذلك بسبب بعض     :  املستخلص  
 :وسيتم الرتكيز على املشكالت اآلتية ). اختبارات الذكاء والشخصية وامليول املهنية وغريها(االختبارات النفسية بأ�واعها املختلفة 

 .مسألة تأثر االختبارات بالعامل الثقايف للبيئة اليت صمم هلا االختبار والبيئة اليت سيستعمل فيها .1
 .خالقي يف استعمال االختبارات النفسية وأضرار إساءة استعماهلااجلا�ب األ .2

 .�قص يف حمكات احلكم على الدرجة اليت حيصل عليها املسرتشد يف االختبارات النفسية .3

 .حوسبة االختبارات النفسية وآثاره السلبية على العملية اإلرشادية .4

 . النفسيتفسري الدرجة اليت حيصل عليها املسرتشد عند أخذه االختبار .5

 .حقوق امللكية الفكرية لالختبارات النفسية، وصعوبة احلصول على الرتاخيص املطلوبة .6
 

استحداث :     هذا وقد خلص البحث إىل جمموعة من التوصيات واملقرتحات مبا يؤدي إىل تفعيل دور االختبارات النفسية يف العملية اإلرشادية، ومن تلك التوصيات
ويم يف كل دولة عربية لتقنني االختبارات النفسية، واالهتمام بتأهيل املرشدين النفسيني مـن خـالل دورات تدريبيـة مكثفـة، وتقـديم                  مركز قومي للقياس والتق   

 .تصور مقرتح حملتويات مكتبة املرشد النفسي من االختبارات
   

وعلى رغم المزايا التي تتمتع بها االختبارات النفسـية فـي العمليـة                 
إال أن عملية استعمالها تكتنفها مشكالت عديدة قد تغيـب عـن            اإلرشادية،  

لذلك جاء البحث الحال ليلقي حزمة من الضوء        . ذهن المرشد المتخصص  
على المشكالت الناجمة عن استعمال االختبارات النفسية، لتنبيه العـاملين          

 والقائمين عليه وكيفية معالجتها على المستويين النظري        اإلرشادفي ميدان   
 .عمليوال
 

ه         ؛ 1998جمـل الليـل،     (تشير أدبيات اإلرشاد     : مشكلة البحث وأهداف
 Thompson and Rudolph, 2000; Corey, Corey and؛2004الضامن، 

Callanan, 1998; Peterson and Nilsenholz, 1999 (   إلـى ضـرورة
امتالك المرشد مجموعة من الكفايات المعرفية واألدائيـة الالزمـة ألداء           

 بشكل صحيح، مثل تقبل المسترشد والثقة به، واالنفتاح على العـالم            عمله
وسعة األفق واالطالع، واألصالة، وااللتزام المهني، والقدرة على تحديـد          

 . مشكالت المسترشد، واالستعداد المهني
وفي مجال القدرة على تحديد مشكالت المسترشد، يتعين على المرشد              

ا يعترض سبيل المسترشد في نموه وحياتـه،        أن يكون قادراً على تحديد م     
قادراً على تطوير أدواته الخاصة، وبنائها بمسـح الحاجـات اإلرشـادية            

 .وتحديدها والمشكالت للفئات المستهدفة في برامج اإلرشاد والتوجيه
وللتحقق من مدى توافر تلك الخصـائص فـي المرشـدين بالميـدان                 

ل، أجرى الباحثان دراسـة أوليـة       التربوي لسلطنة عمان على سبيل المثا     
pilot study مرشداً ومرشدة اختيروا عشـوائياً فـي مـدارس    )47( على 

محافظة مسقط، طُلب منهم تحديد درجة امتالك مهارة استعمال االختبارات          
والمقاييس النفسية، كما تم سؤالهم عـن مـدى اسـتعمالهم لالختبـارات             

 ر أسمائها، وأما في حال عدم والمقاييس النفسية، وفي حال استعمالها ذك

 إتقانهمن المهارات األساسية لنجاح أي متخصص في عمله،           :المقدمة      
 القياس وجمع المعلومات، فبائع الذهب إذا لم يتمكن         أدواتمهارة استعمال   

 إلـى من معرفة استعمال الميزان يقع في حرج كبير ربما يؤدي به الحال             
 كالمهنـدس والطبيـب     األخـرى لمهـن   خسارة كبيرة، وكذلك الحال مع ا     

 .والنجار والمعلم وغيرهم
 Psychological or Educationalوالمرشـد التربـوي أو النفسـي        

Counselor            في حاجة ماسة لمعرفة أدوات جمـع المعلومـات المتاحـة ،
ضمن البيئة التي يعمل فيها، وفي حاجة ماسة لمهارة اسـتعمالها بشـكل             

؛ reliability والثبـات    validityج تتسم بالصدق    صحيح، لكي يصل إلى نتائ    
 عاليـة،   إليهـا وخالف ذلك ستكون نسبة الخطأ في النتائج التي يتوصـل           

 غير مناسبة، وربما يكون تأثيرها سـلبيا        اإلرشاديةوبالتالي ستكون خطته    
 ). 2003؛ الخواجا، 1998جمل الليل، (على المسترشد 

 وتتنوع بحسب هدف المرشد مـن        جمع المعلومات  toolsتتعدد أدوات       
االستعمال، فمنها المقابلة، والمالحظة، ودراسـة الحالـة، واالختبـارات          

ومن . )Thompson and Rudolph, 2000(والمقاييس النفسية، وغير ذلك 
 لتأخـذ  Psychological Tests تبرز االختبارات النفسية األدواتبين تلك 

 : ديدة، منهاسباب عألحيزاً كبيراً في عمل المرشد، 
تمتعها بالموضوعية والصـدق موازنـة ببـاقي أدوات القيـاس            -
 ).1989ثورندايك وهيجن، (
العـاني،  (مناسبتها لجميع الفئات العمرية والشرائح االجتماعيـة         -

2003.( 
تنوع مجاالت السلوك التي تقيسها، كالذكاء، والقدرات العقليـة،          -

م، واالتجاهـات   واالستعدادات، وسمات الشخصية، والميـول، والقـي      
 ).1994ربيع، (
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 تبعاً  األفرادمرة، وأداة لجمع المعلومات وتكميمها مرة أخرى كاشفة مواقع          
 متعـددة   اإلنسـانية ومع أن الخصـائص     . للخاصية التي يقيسها االختبار   

ار؟ لذي يقيسه هذا االختب    ا  متعددة؛ منها، ما   أسئلةومتشعبة، فغالبا ما تبرز     
 فـي   األفضل الخاصية المقاسة؟ وهل هو االختبار       إلىومن أي زاوية ينفذ     

 قياس تلك الخاصية؟ وكيف يقيسها؟
هـل أن   :  عن هذه التساؤالت تطرح خيارات متعددة، منها       اإلجابةإن      

؟ أو  اإلنسـانية االختبارات اللفظية أفضل من غيرها في قياس الخصائص         
 العكس صحيح؟

صطفاف مع االختبارات اللفظية، كونها األقدر على كشف        إذا أردنا اال      
إذ أن  .  الكلمـة  أوالخصائص والسمات، فسنقع في المفهوم الثقافي للمفردة        
وتظهـر هـذه    . اللغة اللفظية واحدة من التعبيرات الحضارية للمجتمعات      

المشكلة جلية عند القيام بترجمة االختبارات األجنبية، سواء تلك التي تقيس           
ات العقلية، أو التي تقيس الخصـائص والصـفات والسـمات علـى      القدر

فإذا ترجم االختبار ترجمة حرفية، صار غير مالئم لبيئة تختلف          . اختالفها
إذ أن مفرداته مشبعة بثقافته المحلية، والتي قد ال تتـواءم مـع             . عن بيئته 

وإذا تـرجم االختبـار     . الثقافات األخرى، كما هو حال مجتمعنا العربـي       
 .رف صار غريباً عن اصله وفكرتهبتص
 محددة  أسسومن هنا، وللتغلب على هذه المشكلة، كان البد من وضع               

 :األسسلترجمة االختبارات، ومن تلك 
العربيـة  ( اللغة المحلية    إلى األجنبيةترجمة االختبارات من اللغة      .1

 أولئـك ويفضـل  . ينمتـرجم ) 3-2(، من أكثر مـن متـرجم       )مثالً
فإذا كـان   .  في الميدان المطلوب الترجمة له     نخصصيالمتالمترجمين  

 مـثالً، فيفضـل المترجمـون       إرشاديةاالختبار سيستعمل في بحوث     
 . وعلم النفساإلرشادالمتخصصون في 

العمل على توحيد الترجمات التي وردت بين المتـرجمين؛ فـي            .2
 في الحسبان المعنى    األخذ، مع   األصل إلى األقربترجمة واحدة تكون    

 . في النصاإلخالل البيئة المحلية دون إلى األقرب
 اللغـة   إلـى  ترجمتها   إعادة إلىبعد اعتماد ترجمة واحدة، يصار       .3
م  اإلنجليزية إذا كانـت لغـة االختبـار األ         إلىمثال من العربية    (م  األ

من مترجم آخر غير المترجمين الذين ترجمـوا االختبـار          ) اإلنجليزية
 .ولم يطلع على اصل االختبار

 لالختبار  األصلية االتفاق بين النسختين     أوستوى التطابق   تعرف م  .4
 ).من والى(وتلك التي خضعت للترجمة 

 .فأكثر% 85 بنسبة االتفاق تقرب من األخذ .5
 إلـى النسـخة المترجمـة مـن العربيـة         ( الترجمة   إرساليحبذ   .6

  إبـداء   معده لالطـالع عليهـا و      أو صاحب االختبار    إلى) اإلنجليزية
 .إقرارها مالحظاته حولها، أو

 

االختبارات غير اللفظية، أو ما تسمى باالختبارات       مع  أما إذا اصطففنا        
 فإننا سنقع أيضا في مشكلة Culture Free Testsالمتحررة من اثر الثقافة 

تشبعها بالعامل المكاني، وتأثرها بخبرات البيئة المحلية، ومعامالت الصدق         
 فاختبار رسم الرجل الذي أعدتـه       .غلب األحيان أالضعيفة التي تكتنفها في     

كودانف مثالً، لم تظهر له معامالت صدق كافية في بعض األقطار العربية            
 فيما ظهرت معامالت صدق كافيـة فـي         )1968الزوبعي،  (ومنها العراق   

فضالً عن أنه اختبار وضع ألطفـال       . أقطار عربية أخرى كالسعودية مثالً    
ولذلك عندما اختبر األطفـال     . حديدالطبقة األمريكية الوسطى على وجه الت     

الهنود الحمر بهذا االختبار، تبين أنهم متخلفون عن األطفـال األمـريكيين          
وعندما طلب أن يغير صورة رسم الرجل إلى صورة رسم          .بثالث سنوات 

حصان، أظهر أطفال الطبقة األمريكية الوسطى تخلفا واضحا قياسا بأطفال          
لعامل المكاني في االختبارات المتحـررة      وهذا مثال لتشبع ا   . الهنود الحمر 

فضالً عن أن بعض رموز تلك االختبارات أو رسومها ترتبط هـي            . ثقافياً
 و اجتماعية يصعب إيجاد ما يرادفها أو دينية أاألخرى بمفاهيم حضارية 

 يتضمن خالصة نتائج الدراسـة      )1(والجدول  . استعمالها بيان أسباب ذلك    
 .األولية

ة خالصة نتائج الدراسة     : )1(الجدول     ياألولي ارات النفسية ف  عن االختب
 اإلرشاديةالعملية 

 
ــؤال  ــدى: 1السـ ــى أي مـ إلـ

ــتعمال ــارة اســ ــك مهــ تمتلــ
ــاييس االختبـــــــارات والمقـــــ

 :النفسية اآلتية

1 2 3 4 5 

اختبارات الـذآاء، والقـدرات،/ ا
63.83 %12.77 %14.90 %6.39%2.13 ).واالستعدادات

% 
ــي/ ب ــاييس الشخصــــ ةمقــــ
الســمات، والميــول، والقــيم،(

 ).واالتجاهات
2.13%10.64% 19.15% 27.66% 40.43

% 

72.34 %10.64 %6.39 %10.64 %00. اختبارات ومقاييس أخرى/ ج
% 

 
 بدرجة متوسطة : 3 / بدرجة آبيرة : 2 / بدرجة آبيرة جدًا : 1
 ال أمتلك مهارة : 5 / بدرجة قليلة : 4

 

تبـارات والمقـاييس النفسـيةهل تستعمل االخ  : 2السؤال   ال نعم
ــن ــات عــ ــع المعلومــ ــخيص وجمــ ــة التشــ ــي عمليــ فــ

 %78.73 %21.28 المسترشدين؟

ــةإذا آانــت أ/2 ــارات والمقــاييس النفســية التــي"نعــم "اإلجاب ، مــا هــي االختب
 تستعملها؟

 .الذاآرة السمعية/ 2 . الذآاء العادي لألطفال/1
 .يةالذاآرة البصر/ 4 . التآزر الحرآي/3
 .القيم/ 6 . التآزر البصري الحرآي/5
 .استمارة حالة/ 8 .الميول/ 7
 .رسم الرجل/ 10 .استمارة بحث اجتماعي/ 9

 .مقياس حرآات اليد واألصابع/ 12 .مقياس سمات الشخصية/ 11
ــة   ب/2 ــت اإلجاب ــارات"ال"وإذا آان ــا أســباب عــدم اســتعمال االختب ، م

 التكرار )ليًا حسب التكرارمرتبة تناز (والمقاييس النفسية؟

 28 .غياب التأهيل واإلعداد المسبق والدورات المكثفة/ 1
 18 . نقص في المهارة وقلة التدريب على استعمال االختبارات/2
 عدم وجود اختبارات في المدرسة ومنـع المديريـة العامـة للتربيـة مـن/3

 16 .وإعداد الكوادراستعمالها، أو عدم اهتمام المديرية العامة في توافرها 

حيـث أن خريجــي( عـدم اسـتعمال االختبـارات لبعــدها عـن التخصـص      /4
 10 ).علم االجتماع هم المرشدون في المدارس

أعباء خـارج تخصـص(آثرة األعباء اإلدارية على المرشد في المدرسة        / 5
 9 ).المرشد

 إلـىإحالة الحاالت اإلرشادية التي تحتاج إلى إرشاد لمدة من الـزمن          / 6
 4 ).العيادة النفسية في مستشفى الجامعة

 1 .ألنها اختبارات غير ملزمة/ 7
 1 .عدم وجود حاجة ضرورية لها/ 8
 

عدم إعطاء   الحالي في    مشكلة البحث   على أساس تلك النتائج، تتلخص          
االختبارات النفسية دور في العملية اإلرشادية، ألسباب عديدة، من أبرزها          

اإلعداد المسبق والدورات المكثفة، ونقص في المهارة وقلة        غياب التأهيل و  
 . التدريب على استعمال االختبارات

 

 : الحالي فإنها تتمثل فيأهداف البحثما أو    
 ضعف دور االختبـارات النفسـية فـي العمليـة           أسبابتحديد   -1

 .اإلرشادية
اقتراح الحلول التي من شأنها تفعيل دور االختبارات النفسية في           -2
 .اإلرشاديةملية الع

 
 تأثر االختبارات النفسية بالعامل الثقافي

إن مما الشك فيه أن كل اختبار من االختبارات النفسية، البد أن يكون                 
قد طبق علـى عينـات منهـا        الذي  متأثراً بطبيعة الثقافة التي وجد فيها، و      

 .وأعطى نتائجه بحسب تلك الثقافة والعينات
سية التي تستعمل كثيراً في ميادين علـم الـنفس          وتعد االختبارات النف      
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، فيتطلب أن يكون المشـتري أو       -وهو أعالها – Aأما المستوى    −
المستعمل من حملة درجة الدكتوراه في التربية أو علم النفس، وعلى           

تدريبي كفٍء في القياس، وأن يحمل إجازة رسـمية مهنيـة           مستوى  
بعد التدريب الالزم عليه من مؤسسة معترف       (الستعمال ذلك المقياس    

، وخبرة جيدة ومناسبة في مجـال القيـاس النفسـي والتربـوي             )بها
 ). 2003العاني، (
وبشكل عام هناك مجموعة من الضوابط والشروط يتعـين مراعاتهـا               

ختبارات النفسية، تتعلـق بالمرشـد والمسترشـد وجلسـة          عند تطبيق اال  
 .التطبيق
 إلى  )2000( األنصارييشير  ،  )الفاحص(ضوابط تخص المرشد    / أوًال

 أساسـية أن الحاجة إلى فاحص مؤهل تصبح ماسة في ثالث نـواٍح            
ه، والتطبيق والتصحيح، وتفسير    عملاختيار المقياس الذي سيست   : وهي

جاه نفسه، يشير أبو حطب وعثمان وصـادق        وفي االت . نتائج االختبار 
 : إلى الضوابط والشروط اآلتية)1993(

 .التدريب على إعطاء االختبار .1
 . باالتجاه العلميااللتزام .2
 .المحافظة على العالقة بين الفاحص والمفحوص .3
 .مسؤولية الفاحص األولى اختيار االختبار المالئم للمفحوص .4
 .رفر مؤهل معين فيمن يشتري االختبااتو .5

 
ًا د  / ثاني وابط تخص المسترش ــة  ،)المفحوص(ض ــددت الجمعي  ح

، )Turner, Demers, Fox, and Reed, 2001(األمريكية لعلم النفس 
 :حقوق المفحوص أو المسترشد عند أخذه االختبار النفسي بما يلي

 .واجباتهو بحقوقه  المفحوصأن يتم إخطار -
 .ن التحيزأن تتم معاملته باحترام وموضوعية واالبتعاد عو -
هدف االختبار  فيه   يحدد   اًو تحريري أ اً شفوي اًأن يتسلم إخطار  و -

 .ومنهجيته
. مكان االختبار، ومبلغ الرسوم إن وجدتللمفحوصأن يحدد  -
 .و قبولهأمن حق المفحوص رفض االختبار  -
يحق للمفحوص أن يكون علـى درايـة بنتـاج االختبـارات             -

 .ومجاالت استخدامها
 

همة التي يتعين مراعاتهـا عنـد   م من القواعد ال ،جلسة التطبيق / ثالثًا
 التطبيـق فـي     settingتطبيق االختبارات النفسية، أن تكون جلسـة        

فترات الصباح، حيث يكون الجو اكثر اعتداال ودرجة الحـرارة لـم            
ترتفع بعد، وكذلك منحنى التعب لم يرتفع نتيجة للنشاط اليومي، ومن           

 في جودة األداء بصفة     نخفاضاالمعروف أن زيادة التعب تؤدي إلى       
 .)Turner, Demers, Fox, and Reed, 2001(عامة 

 

:  خالقيـة عديـدة، أهمهـا     أوتثار ضد مقاييس الشخصية اعتراضات          
. ، واستعمال المقاييس المستترة والخفيـة     Privacyالتدخل في الخصوصية    

. حيان أسئلة تصل إلى خصوصية شخصية جداً      حيث تتضمن في بعض األ    
 مور ال أ فإنها تعرضت إلى الهجوم لخرقها مفهوم الحرية، وتدخلها في           لذا

يوافق عليها الفرد، والذي من حقه أن يقرر إلى أي حد سيسمح بمشـاركة              
 . اآلخرين ألفكاره ومشاعره وأمور حياته الخاصة

 
 فـي   إليهاالمشار  ( Anastasiنستازي  أوتتضمن الخصوصية كما ترى         

 : مرين، هماأ) 1993عبد الخالق، 
وع    .1 ة بالموض لة الوثيق دى الص ــب أن :  Relevanceم إذ يج

تكون المعلومات التي يطلب من الفرد الكشف عنها وثيقـة الصـلة            
 .باألهداف المطلوبة من عملية القياس

 إذ يجب أن يخبر :  Informed Consentالموافقة المعلمة  .2

 .)1981اإلمام،  (في األهمية في مجتمعات أخرى 
. من الحلول؛ للتغلب على هذه المشكلة، هو بناء االختبارات محليـاً   إن      

بل هناك الكثير   . إال أنه ليس كذلك   . ولىوقد يبدو هذا الحل سهالً للوهلة األ      
 : حيانا عديمة الفائدة؛ منهاأمن المعوقات التي جعلت االختبارات المحلية 

، غياب المؤسسات البحثية المهتمة ببنـاء االختبـارات محليـاً          .أ 
 تنقيحهـا   إلىوالعمل على تنقيحها وديمومة استمرار تطبيقها وصوالً        

 .و تحيز العيناتأمن شوائب التجارب 
كسر الحلقة المفرغة بين الباحثين والعاملين فـي االختبـارات           .ب 

فمؤسسات البحث العلمي تشكو مـن      . وبين مؤسسات البحث العلمي   
يشكون من  والمتخصصون  . فقر المتخصصين المفرغين في الميدان    

 المؤسسات البحثية والقائمين عليها ومزاجيتهم فـي موضـوع    إهمال
 .االختبارات 

 كمـا   وأمينة نتائج موضوعية    إلىإن تخلص نتائج االختبارات      .ج 
ظهرها االختبار، بعيداً عـن االعتبـارات السياسـية والتقويمـات           ي

 للبـاحثين كـونهم     األكاديميـة وبما يمنح الحرية    . الشخصية الضيقة 
 بـالقرار   طمـا يـرتب    إلـى ن خدمة مهنية محددة دون النظر       يقدمو

و التوجيـه  أو التصـنيف المهنـي   أ في االنتقاء اإلداريو  أالسياسي  
 .التربوي

ن يتحلوا  أعدادها ينبغي   إإن االختبارات النفسية والعاملين على بنائها و          
موا وجدوها ماداموا يشعرون انهم قد    أدواتهم التي   أبالشجاعة في الدفاع عن     

و أدوات  وإن تلـك األ   . وسائل موضوعية في قياس ما مطلـوب قياسـه        
االختبارات هي افضل ما استطاعوا تقديمه وبما يتوافق مـع تخصصـهم            

 .لمامهم وقدراتهم على تفسير نتائج اختباراتهم بموضوعية علمية رصينةإو
  في استعمال االختبارات النفسيةاألخالقيالجانب 

 American Counselingرشــاد ريكيــة لإلماهتمــت الجمعيــة األ    
Association (ACA)خالقي  بالميثاق األCode of Ethics  للمرشد، وآخـر 

، وألهميتـه فـي عمـل       1995إصدار للميثاق هو اإلصدار الرابع عام       
 ,.e. g(المرشد، ال يكاد يخلو كتاب في اإلرشاد باللغة اإلنجليزيـة منـه   

Corey, Corey and Callanan, 1998; Peterson and Nilsenholz, 
1999; Thompson and Rudolph, 2000( .    يتكون الميثـاق مـن أقسـام

 Section E: Evaluation, assessment, and(عديدة، والقسم الخـامس  
interpretation(          يرتبط إرتباطاً وثيقاً بموضوع البحث الحالي، حيث يهـتم 

ة من حيث طرائق استعمالها،     رشاديبأدوات التقويم المستعملة في العملية اإل     
 .وواجبات المرشد، وحقوق المسترشد، وسرية البيانات وغير ذلك

ومن الناحية التاريخية، فإن أول الئحة وضعت معايير أخالقية للمهنة              
ـ  لعلمـاء النف   األمريكيـة  عندما تقبلـت الجمعيـة       1953كان عام    س ــ

American Psychological Association (APA)الوالء للمجتمـع   معايير 
األفـراد   الشخصية ومعاملة    أسرارهم في الحفاظ على     األفرادواحترام حق   

بالعدل دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى االقتصادي            
  ).2000األنصاري، (الخ .... أو المستوى االجتماعي

من وهي – Psychological Corporation    وقد أعدت المؤسسة النفسية 
أكبر المؤسسات األمريكية القائمة على طبع وتوزيع االختبارات النفسـية          

 نظام وأصول ومستلزمات استعمال االختبارات النفسية بعد أن         -والتربوية
 .A, B, C: صنفت هذه االختبارات إلى ثالثة أصناف هي

 يمكن أن يشتري االختبار مـن       -وهو أدناها – Cففي المستوى      −
ات ومنظمات أخرى، أو حتى من قبـل أفـراد          قبل المدارس والجامع  

 .أجيزوا أو تدربوا على استعمال هذه االختبارات
أو من يحـق لـه      –، يتطلب أن يكون المشتري      Bوفي المستوى    −

 من حملة درجة الماجستير في التربية أو علم الـنفس، فـي             -الشراء
 األقل، ولديه مهارة تدريبية مناسبة في القياس، أو أن يكون عضواً في           

 ألعضائها فـي    -معترف بها –جمعية مهنية تقدم خدمات تدريبية كفئة       
 .مجال القياس
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 محكـات أخـرى   إلـى وهذا يتطلب منا االحتكـام  . إليهاالتي تم التوصل   
أو تقديرات المعلمين أو المسئولين، ونظـرة        كدرجات التحصيل المدرسي،  

وكـل هـذه    . وغير ذلك .... األمورياء  الزمالء في العمل، ومالحظة أول    
 . تؤخذ على أنها مؤشرات للذكاءاألمور

خاصة مـع   . أما في ميدان مقاييس الشخصية فاألمر هو اآلخر صعب            
أي تلـك التـي     .  في تفسيرها للدرجة   اإلسقاطتلك االختبارات التي تعتمد     

ـ  . تحتاج إلى محلل نفسي قادر على تحليل استجابات المسترشد         ان وكلما ك
هذا المحلل النفسي خبيراً في ميدان تخصصه، كلما كانت النتـائج التـي             

وهذه مشكلة كبيرة حيـث أن محكـات        .  أكثر دقة من غيره    إليهايتوصل  
 .األخصائي تتعلق بخبرة المحلل بحتةالحكم على الدرجة هنا ذاتية 

 أما إذا كانت االختبارات من نوع التقرير الذاتي، فإن الدرجة هنـا ال                
يمكن الحكم عليها إال من خالل تطبيق االختبار على عينة كبيـرة ممثلـة              

لى إواالحتكام إلى المتوسط واالنحراف المعياري للعينة والعودة        . للمجتمع
مرجعية المعيار لمعرفة تصنيف الفرد ضـمن الخاصـية المقاسـة فـي             

ـ       . االختبار ية أو تلـك    ووهذا الموضوع ينطبق على مقاييس الشخصية الس
مع أن واقـع الحـال مـع اختبـارات          . تي تقيس اضطرابات الشخصية   ال

 .اضطرابات الشخصية اسهل، من خالل معرفة مظاهر االضطراب وحدته
وأما فيما يتعلق بإشتقاق المعايير، فإن العملية ليست بالسـهولة التـي                

يتصورها البعض، بل أنها عملية معقدة ويكتنفها الكثير مـن الصـعوبات؛     
سلوب تطبيق، وطبيعة   أن تمثيل العينة للمجتمع، وطبيعة االختبار و      ابتداء م 

          التعليمات ووضوحها، وظروف التطبيق فيزياويـاً، ودافعيتـه، وانتهـاء
 .بالنتائج وتفسيرها

طـالق  إن الحكم على درجة اختبار ما ينبغي أن تبتعد كثيراً عـن اإل                
كد من أكثر مـن     أتم الت والتعميم، بل تبقى في حدود االختبار نفسه إلى أن ي         

 .اختبار واحد
داء والمعايير المستخرجة لالختبارات ال تنطبق بفاعلية على نـوع األ             

 كما يصنفها كرونبـاخ  Performance Typical Testsالنمطي لالختبارات 
Cronbach    بل تنطبق علـى اختبـارات أقصـى األداء ،Performance 

Maximum Testsسـتعدادات والتحصـيل، أمـا    ، كإختبارات الذكاء واال
ألن طبيعـة   . مقاييس الشخصية، فإن استخراج معايير لها نوع من الترف        

الحكم على الدرجات تتحدد من خالل متوسط العينة التـي طبـق عليهـا              
ولذا يتطلب اختيار عينة كبيرة ممثلـة       . االختبار واالنحراف المعياري لها   

ختبـار اقـرب إلـى      للمجتمع كي يكون الحكم الصادر علـى نتـائج اال         
 .الموضوعية

 
 حوسبة االختبارات النفسية

، واإلنسـانية للحاسب تطبيقات مهمة في مختلف العلوم الطبيعية منهـا         
 تلك العلوم التي استفادت من تطبيقاته في مجاالت عديدة،          أحدوعلم النفس   

 العلميـة،   األجهـزة منها تحليل البيانات، والضبط التجريبي، والتحكم في        
. )Schoenfeldt and Mendiza, 1991( اإلرشـادية ساعدة في المقابلة والم
 هـو   Psychometricن خالل تلك االستعماالت كان القياس النفسـي         ـوم

المجال األرحب لتطبيقات الحاسب، وذلك من خالل تحويل العديـد مـن            
أو االختبـارات   ( اختبارات تـدار بالحاسـب       إلىاختبارات الورقة والقلم    

، حيث كـان الحاسـب يقـوم بتقـديم     Computerized Test) المحوسبة
التعليمات والفقرات والبدائل ومن ثم التصحيح وتحليـل النتـائج وتقـديم            

، وهذا ما يمكن تسميته بحوسـبة االختبـارات         )1999الخضر،  (البروفيل  
 .النفسية

واليوم نجد العديد من االختبـارات النفسـية المشـهورة فـي العـالم                 
خرى إلكترونية، منها على سبيل المثال ال       هما ورقية، واأل  بصورتين، أحد 

 16PF، واختبار وكسلر للذكاء، واختبار كاتل للشخصـية         MMPIالحصر  
 .وغيرها كثير

: اآلتيةاإليجابية هذا االتجاه، النقاط إلى التي دعت األسباببرز أومن     

 ).دون الدخول في تفاصيل فنية بطبيعة الحال(الفرد بهدف البحث  
 

 : ، من أهمها)1993عبد الخالق، (وللخصوصية جوانب عديدة     
؛ كاالعتقـادات الدينيـة، أو الـدخل، أو    حساسية المعلومات  .أ 

الممارسات الجنسية، وكل معلومة قد تسـبب حرجـاً أو ضـرراً            
 .للمسترشد

كلما كان السلوك والوضع    الخصوصية في جمع المعلومات؛      .ب 
، كلما كان هناك اهتمام أقل بمسألة       الذي يتم من خالله عاماً شائعاً     

 .التدخل في الخصوصية، والعكس صحيح
يكون المشاركون في حماية أكثر إذا   غفال االسم والسـرية؛     إ .ج 

 إجابـات  علـى أن     التأكيـد مع  . جمعت البيانات دون ذكر االسم    
 .المفحوص ستكون سرية وال تستعمل إال لغرض المعرفة العلمية

 
اييس المستترة أو المخفية والتي يخفى فيها الهـدف         أما فيما يتعلق بالمق       

 األخالقيـة فيعد هذا خداعاً، وهو مـن المشـكالت         . الحقيقي من التطبيق  
؛ له آثار خطيـرة تتمثـل فـي       اإلجراء  الصعبة، ومسألة انتشار مثل هذا      

 ونوع العالقة بين المرشـد      ، بالمفحوص األذى كإلحاق: األخالقيةالجوانب  
 .ل المسترشد واالعتداء على خصوصيتهواستغفا. والمسترشد

 
 نقص في محكات الحكم على الدرجة التي يحصل عليها المسترشد

 أو المرشد النفسي، بعد أن يطبق االختبـار ويصـممه،           األخصائيإن      
وغالباً مـا تكـون     . يحتاج إلى تفسير الدرجة التي حصل عليها المسترشد       

 معربة سواء   أجنبيةي اختبارات   االختبارات المعتمدة لدى المرشد النفسي ه     
كانت اختبارات ذكاء أو استعدادات أو شخصية تتعلق بالميول واالتجاهات          

 وسـماتها أو المشـكالت علـى        األخرىص الشخصية   ائأو القيم أو خص   
تفـي   فضالً عن بعض االختبـارات المحليـة التـي ال         . أنواعهااختالف  

 .اإلرشادبمتطلبات 
فسية المعربة التي يطبقها المرشد النفسي ذات       إن معظم االختبارات الن       

معايير خاصة بها، غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عـن الواقـع التطبيقـي               
 اختبارات استعملت لغير ما أعدت له أو لغير ما          أحياناوقد تكون   . المحلي

وعلى العموم؛ فإن الدرجـة التـي يحصـل عليهـا           . يريد المرشد قياسه  
سلوبه في تفسـير    أ، ستحدد بطبيعة ذلك االختبار و     المسترشد من اختبار ما   

 .الدرجة
 النفسـيون ليها المرشدون  إفهناك اختبارات الذكاء، والتي غالبا ما يلجأ            

هـل  . ليـه إفأي اختبار سيعمدون    . رشادألنها ذات صلة وثيقة بحاالت اإل     
ت تبار وكسلر، أم اختبار رافن للمصفوفا     خمقياس ستانفورد بينية مثالً، أو ا     
 .الخ....المتتابعة، أم اختبار اوتس لينون 

 

إن استعمال اختبار للذكاء يتطلب أن تكون محكاته ومعـاييره محليـة                
إذ ال يجوز أن نحكم على قدرة       .  وتكون نتائجه مضللة   أهميتهوإال فإنه يفقد    

وعليه وفي حالة غياب اختبار للذكاء محلـي        . عقلية بمعايير ثقافية أجنبية   
 المرجعيـة   بأسلوب ولكن أن تعالج النتائج      األجنبي االختبار   إلى هو العودة 

 إلـى  األفراد يمكن من خالله تصنيف      أسلوبوهو  . المعيارية لالختبارات 
وذلك من خـالل حسـاب      .  درجات لمستوياتهم  إعطائهمأصناف بدال من    

 واألقل ذكاء   األكثر دفنحد. نحرافين معياريين إ ±المتوسط الحسابي للعينة    
إليهـا  أن تكون لدينا معايير وطنية نحـتكم          واألفضل . وكذلك الوسط  ذكاء 

.  قيمة مطلقة للدرجـة    إعطاءكما ينبغي الحذر من     .  قليلة األغلبوهي في   
 لم تأخذ مدياتها المطلوبة فـي التطبيـق علـى           أصالألن هذه االختبارات    

المجتمع المحلي، ولم تخضع لتعديالت تتوافق مع طبيعة المجتمـع، ولـم            
 كثير من النقد فيما يتعلق بطبيعة       إلىعرض من خالل التجربة والتطبيق      تت

الفقرات، أو طبيعة الدرجة التي يحصل عليهـا الفـرد، ومـدى مالءمـة          
 . تلـك الدرجـة    إليهاوما المحكات التي استندت     .  الحكم إلصدارالمعايير  

  وكذلك فإن االحتكام إلى اختبار واحد فيه من الضعف ما قد يلغي النتائج
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وهو ما يسمى بالصفحة النفسية أو البروفيـل        . بينها من عالقات وتفاعالت   
 .النفسي

 Psychograph أو الصفحة النفسية Profile Chartإن البروفيل النفسي     
 مجمع لـدرجات الفـرد فـي    Graphic Presentationعرض بياني "هو 

-Multi يقيس مجاالت أو عوامل متعـددة        اختبارات مختلفة، أو في اختبار    
dimension     لدى الفرد أو مجموعـة    ، بهدف معرفة نواحي القوة والضعف 

 ).171، ص1994كاظم، " (األفراد في السمات المقاسة
    وفي الغالب تُكتب أسماء السمات أو القدرات أو االختبارات في الخـط        

فقـي، ويـتم تأشـير      العمودي، وتُكتب المعايير أو الدرجات في الخط األ       
المعايير التي حصل عليها المفحوص في كل سمة، ومن ثم يوصـل بـين              
هذه اإلشارات بخط متصل لنحصل في النهاية على منحنى بياني يوضـح            

 .وفيما يلي نماذج من الصفحة النفسية. الخارطة النفسية للفرد
 

 
 ) :2000األنصاري، (    للبروفيل النفسي فوائد عديدة منها 

رف الدرجات التي حصل عليها الفرد في كل سـمة بطريقـة            تع .1
 .مباشرة

 .تعرف النمط العام لدرجات السمات لدى المفحوص .2
تعرف السمة التي حصل فيها المفحوص علـى أعلـى درجـة             .3

 .والسمة التي حصل فيها على أقل درجة
إعداد صفحة نفسية أنموذجية يمكن أن تكون متنبئـاً لمسـتوى            .4

مجموعة متفوقة، مجموعة تعـاني مـن       (فراد  إنجاز مجموعة من األ   
 ). الخ...مشكالت معينة، 

عـن  " لمزيد من التوضيح  "    وقد تحدد مستويات داخل الصفحة النفسية       
ربـع  بإحدى الطرق األ  ) خط أسود أو نقط أو مساحة مظللة      (طرق الرسم   

 :اآلتية
تحديد المستويات المرتفعة والمتوسطة أو المنخفضة في السمات         . أ 

 .ةالمقيس
تحديد المستوى المتوسط فقط على شكل خط عند الرتبة المئينية           .ب 

 .الخمسين
 والتي توصف الـدرجات التـي   cut-off pointالنقطة الفاصلة  .ج 

 جداً أو تعد مرضية في حالة السـمات          بأنها مرتفعة  إليهاتصل  
 .المرضية، وتحدد عادة بمقدار انحرافين معيارين

ساحة معينة، لتشير إلى    تحديد مناطق بيضاء في الصفحة ذات م       .د 
 ما يفترض أنه أفضل مدى للدرجات في كل سمة من سمات 

 األفـراد  طريقة اكثر فاعلية وموضوعية في انتقـاء         إلىالحاجة   .1 
 .وتصنيفهم

 .التطور الكبير في التكنولوجيا .2
 .)Aiken, 1988(انتشار الخدمات النفسية واالجتماعية  .3
التي مـن بينهـا،     محاولة عالج بعض عيوب الطريقة الورقية و       .4

استغراق وقت طويل في اإلعداد والتطبيق والتصحيح، وعدم قـدرتها          
على التمييز بين األفراد الذين يقعون في طرفي القدرة المقاسة، وعدم           

، )القدرة الميكانيكية مـثالً   (قدرتها على قياس بعض القدرات الخاصة       
 المـواد   واحتمالية الخطأ في التصحيح، والتكاليف الباهضة في تغييـر        

 .)Hakel, 1986(وتبديلها المطبوعة 
إمكانية تسجيل االستجابات المصاحبة لعملية القياس، مثل الزمن          .5

الذي يستغرقه المفحوص لإلجابة عن كل فقرة، وعدد مـرات تغييـر            
 .اإلجابة، وغيرها

دائه في كـل فقـرة،      أيمكن إعطاء تغذية راجعة للمستجيب عن        .6
 ).1999الخضر، (لتي لم يجب عنها وعن الوقت المتبقي، والفقرات ا

يسمح استعمال الحاسب بإمكانية تقديم الفقـرات التـي يتطلـب            .7
 .عرضها استعمال الحركة، أو الصوت

داء المفحـوص أو    أباستطاعة الحاسـب تقـديم تقريـر حـول           .8
 .شخصيته، وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف فيها

دافعية المستجيب  اإلثارة والتشويق باستعمال ألوان و أشكال تثير         .9
 .وتحثه على مواصلة اإلجابة دون الشعور بالملل

 .سئلتهأمرونة عالية في تعديل االختبار و إعادة صياغة  . 10
يساعد في مسألة التقويم الذاتي للمفحوص دون الحاجة للرجـوع           . 11

 .للباحث
 منهـا   ،السلبية     ورغم تلك اإليجابيات، هناك بعض الثغرات أو النقاط         

 ) :2003كاظم، (
ال تصلح االختبارات المحوسبة في حال اختبار عـدد          .أ 

 .كبير من المفحوصين في آن واحد
يصعب توفير عدد كاٍف مـن الحواسـيب الرتفـاع           .ب 

 .تكلفتها
 .تحتاج إلى مساحة مكانية ثابتة وصيانة دورية .ج 
يصعب رؤية اكثر من سؤال على الشاشة، مما يقيـد           .د 

ة سـئل حرية المفحوص في إلقاء نظرة سريعة على األ       
 .ووضع خطة مناسبة لإلجابة

تتطلب خبرة ودراية في استعمال الحاسب مـن قبـل           .ه 
 .الباحث والمبحوث

هناك عدم ارتياح من بعض المفحوصين السيما الذين         .و 
 .م في الظهر والرقبة واليدين والعينينيعانون من األ

سـئلة المفتوحـة    عدم القدرة على التعامـل مـع األ        .ز 
 .لصعوبة تصحيحها) المقالية(

 .ب البعد اإلنسانيغيا .ح 
تعرض البيانات للسرقة بسـبب عمليـات القرصـنة          .ط 

 .المستمرة لشبكات الحاسب
ندرة المتخصصين في مجـال برمجـة االختبـارات          .ي 

 .النفسية
 

 تفسير الدرجة التي يحصل عليها المسترشد عند أخذه االختبار
    بعد االنتهاء من تصحيح االختبار النفسي وتحديد الدرجات التي حصل          

 معنى أو تفسـير     إعطاء، هناك حاجة إلى     )أو المفحوص (ليها المسترشد   ع
لتلك الدرجة، وإذا أخذ المسترشد مجموعة من االختبارات، فهناك حاجـة           

وهنا البد من القيام بتحويل تلك الدرجات       . إلى إعطاء تفسير لتلك الدرجات    
 عـادة   الخام إلى ما يقابلها من معايير إعتماداً على جداول خاصة موجودة          

 في دليل استعمال االختبار، وتحويلها فيما بعد إلى رسم بياني يوضح ما 
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وعلى أساس ذلك يقترح الباحثان محتويات مكتبة المرشد النفسـي فـي            
ترتيب القائمة أبجـدي يمكـن للمرشـد أن يعيـد     (بالدنا العربية بما يأتي   

 ) :معينالترتيب وفقا لحاجته أو لمعيار 
 .اختبار القيم .1
 .اختبار الميول المهنية .2
بينية، -، مثالً مقياس ستانفورد   )عملي/ لفظي(اختبار للذكاء العام     .3

 .اختبار رافن الملون والعادي للذكاء
 .اختبار للذكاء االنفعالي .4
 .استمارة تحديد المستوى االقتصادي واالجتماعي .5
 .استمارة دراسة الحالة .6
 .سجل الطالب اإلرشادي .7
 .ئمة للحاجات اإلرشاديةقا .8
 .النفسية) أو الضغوط(قائمة للمشكالت  .9

 .مقياس االتجاه نحو المدرسة . 10
 .مقياس التكيف االجتماعي المدرسي . 11
 .مقياس السلوك العدواني . 12
 .مقياس تنظيم الوقت . 13
 .مقياس عادات المذاكرة . 14
 .مقياس قلق االمتحان . 15

 
 االسـتـنـتــــاج

 :فكار اآلتية     من خالل ما تقدم يمكن استنتاج األ
إن االختبارات النفسية ليست هي الحلقة األضعف فـي العمليـة            .1

اإلرشادية بسبب أنها هي ضعيفة بذاتها بل أن الضعف في مسـتعمليها      
 الدراسـة   هوهذا ما كشـفت   . و عدم تخصصهم  أأما بسبب عدم تأهيلهم     

 .االستطالعية المشار إليها في مشكلة البحث
الثقافي مشكلة سـوف تعـاني كـل        إن تأثر االختبارات بالعامل      .2

المجتمعات التي ال تسعى إلى تفهم ثقافتهـا المحليـة وخصوصـيتها            
وانعكاسها على أداء أفراد المجتمع في تعاملهم مع أدوات القياس على           

 .اختالفها عامة واالختبارات خاصة
إن الجانب األخالقي الستعمال االختبارات النفسية سيبقى مؤشرا         .3

ة اإلرشادية ومستوى أداء العاملين فيها والمشـرفين        على نوعية العملي  
 .عليها

إن واحدة من التحديات التي تواجه المرشدين النفسيين في العملية           .4
و أاإلرشادية هي طبيعة المحكات التي من خاللها سيصدرون حكمهم          

. اإلرشـادية يشخصون الحاالت التي يتعرضون لها خـالل العمليـة          
 . دون معايير وطنيةوسوف لن تستقيم اختباراتهم

إن عالم اليوم هو عالم التقدم التقني والبد من تقليل حجم الهـوة              .5
المعلوماتية في مجتمعنا العربي من خالل العمل على إشاعة اسـتعمال   

 .الحاسوب في الحياة عامة وميدان اإلرشاد خاصة
السعي إلى احترام الحرية الفردية للمسترشدين وعدم التدخل فـي          .6

 بما يسمحون هم بها، إذ أن ذلك يعد مخالفة واضحة           خصوصياتهم إال 
 .لحقوق اإلنسان

العمل الجاد على احترام حقوق الملكية الفردية لالختبارات وعـد           .7
 انتهاكه تحت أي ذريعة ألنه يشـكل اعتـداء علـى         زذلك حقا ال يجو   

حقوق اآلخرين وممتلكاتهم يعاقب عليها القانون وحث كـل الهيئـات           
 .د على احترام الملكية الفكريةوالمؤسسات واألفرا

إن العمل على إقامة مؤسسات مهتمة بتقنـين االختبـارات تعـد             .8
الخطوة المهمة على طريق تقدم البحوث والدراسات النفسية والتربوية         
إذ أنها ستخلق فرق وزمر مدربة ومؤهلة علـى بنـاء االختبـارات             

مة فـي   وتطبيقها على وفق أخالقيات البحث العلمي ومساراته السـلي        
 فضال عن الوصول اليسير إلى تلك . التعامل مع كل صور الحياة

بينما تشـير المنـاطق     . الشخصية موضع القياس بالنسبة لمهنة معينة      
المظللة في الصفحة إلى مستوى غير مفضل وال مثالي في السـمات            

 . المطلوبة في إحدى المهن
 

 حقوق الملكية الفكرية لالختبارات النفسية
بار النفسي حق خالص لمؤلفه أو معده، وال يجوز ألي شـخص                االخت

واالختبارات النفسية شأنها شأن    . التصرف بهذا الحق دون موافقة صاحبه     
تخضـع ألتفاقيـة حقـوق      ) الكتب، وبراءات االختراع  (خرى  النتاجات األ 

وبموجـب هـذه    . الملكية الفكرية التي وقعت عليها العديد من دول العالم        
) أيهما صاحب الحق  (و الشركة الناشرة له     أ لمؤلف االختبار    االتفاقية يحق 

 .مقاضاة من يتجاوز على االختبار دون إذن مسبق منها
 

    ولتوضيح التجاوزات غير المشروعة، يمكن للمرشـد الرجـوع إلـى          
الميثاق األخالقي لمعرفة الحدود المسموح بها، وفيما يلـي بعـض تلـك             

 ) :2000 األنصاري،(الحدود كما وردت فـي 
حـوال أن يحصـل المسـتفيد أو أي         ال يجوز بأية حال من األ      -1

سئلة االختبار النفسي   أشخص آخر غير مهني على نسخة من كراسة         
 .أو كراسة التعليمات

ال يجوز تصوير أو استنساخ أي اختبار نفسي منشور أو جـزء             -2
من هذا االختبار إال بإذن كتابي صريح من المؤلف والناشـر، ومـع             

وز تصوير بعض االختبارات النفسـية وبكميـات محـدودة،        ذلك فيج 
وذلك شرط أن تكون هذه االختبارات غير مقننة في تلك البالد، وغير            
ممكن الحصول عليها سواء من السوق المحلية أو الخارجية، وتكـون         

 .الزمة بالضرورة ألغراض التدريب العملي
 الجامعيـة   أال يسمح للطلبة الذين يدرسون علم النفس في المرحلة         -1

األولى أن يتصدوا للعمل باالختبارات النفسية، ويمكن أن يسمح لهـم           
بإجراء بعض االختبارات النفسية، ويمكن أن يسمح لهم بإجراء بعض          

 خبرة مهنية خاصة ثـم تصـحيحها        باالختبارات النفسية التي ال تتطل    
وتفسير نتائجها وذلك تحت إشرافه المباشر أو تحت إشراف شـخص           

 .صص ويكون هذا كله في حدود األغراض التدريبيةعلمي متخ
يجب أن يقتصر بيع االختبارات النفسية وتوزيعها على من يحسن           -2

وتختلـف هـذه    . استعمالها وعلى األشخاص المؤهلين فـي تطبيقهـا       
 .المؤهالت من اختبار إلى آخر

يجب أال يشير الناشر لنفسه بإرشاد من يشتري االختبار أو إلـى             -3
 .ختبارات حتى لو كان هذا الناشر أخصائياً نفسياًنوع معين من اال

غراض الدعايـة أو    أيجب عدم نشر أي جزء من أي اختبار في           -4
اإلذاعة أو الصحف آلن ذلك يؤدي إلى أضرار كثيرة أولها أن يفقـد             
المقياس قيمته أو سريته، وثانيها تكوين اتجاهات غير صحيحة نحـو           

 .االختبارات
 

 مكتبة المرشد النفسي من االختبارات النفسية   تصور مقترح لمحتويات 
 إلى أن )Thompson and Rudolph, 2000(    يشير طومسون وردولف 

: المطلوبة في عملية اإلرشاد تتمثل فيAssessment Toolsأدوات التقويم 
 Interviewالمقابلة  .1
 Case Historiesتاريخ الحالة  .2
 Behavioral Observationمالحظة السلوك  .3
 Psychological and Educationalتبارات التربوية والنفسية االخ .4

Tests 
 Intelligence Testsاختبارات الذكاء  •
 Projective Techniquesالتقنيات اإلسقاطية  •
 Achievement Testsاختبارات التحصيل  •
 Aptitude Testsاختبارات االستعدادات  •
 Other Testsاختبارات أخرى   •
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دار المسـتقبل: عمـان . المستخدمة في اإلرشاد والعالج النفسي    
 .للنشر والتوزيع
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 .مكتبة الفالح: الكويت. والتوجيه النفسي والتربوي
اإلرشــاد التربــوي بــين). 2004(الضــامن، منــذر عبــد الحميــد   -

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: يتالكو. النظرية والتطبيق
القيــاس والتقــويم وبنــاء). 2003(العــاني، نــزار محمــد ســعيد  -

 .الجامعة العربية المفتوحة: ، الكويت)1ط (االختبارات المدرسية 
استعمال الحاسوب في القياس). 2003(آاظم، علي مهدي     -

-محاضرات غير منشورة ألقيت علـى طلبـة الماجسـتير         . (والتقويم
جامعـة السـلطان-آليـة التربيـة   : مسـقط ). قيـاس وتقـويم   تخصص  
 .قابوس

ــاء مقيــاس مقــنن لســمات). 1994(آــاظم، علــي مهــدي   - بن
أطروحـة دآتـوراه. (شخصية طلبة المرحلـة اإلعداديـة فـي العـراق       

 .، آلية التربية، جامعة بغداد، العراق)غير منشورة
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Children. 5th. Ed., CA: Wadsworth.   
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 .و مكتبات تلك المؤسساتأاالختبارات سواء في مكتبة المرشد  
إن تأهيل المرشدين النفسيين وتدريبهم على استعمال االختبارات         .9

النفسية وتفسير درجاتها بموضوعية وعلمية سيعطي صـورة جميلـة          
ومشرقة للعملية اإلرشادية ويفتح أمامها آفاقها الرحبة في الوصول إلى          

 .منها المسترشدونالمشكالت لتي يعاني 
 

  الـتـوصــيـــــات
    في ضوء ما تم عرضه من نتائج الدراسة االسـتطالعية، ومـا تـم              
عرضه من مراجعة لألدبيات في مجالي اإلرشاد والقياس، ومن أجل تفعيل           
دور االختبارات النفسية في العملية اإلرشادية، لتكون حلقة قوية إلى جانب           

 :رشاد، يوصي الباحثان بما يليالحلقات المكونة لعملية اإل
استحداث مركز قومي للقياس والتقويم في كل دولة عربية يهـتم            .1

 النفسـية بمـا يجعلهـا ميسـرة ومتاحـة           تبتقنين وتطوير االختبارا  
 .باالستعانة بها من قبل المرشدين وغيرهم من الباحثين

االهتمام بتأهيل المرشدين النفسيين بفتح دورات تدريبيـة مكثفـة           .2
استعمال االختبارات النفسية في العملية اإلرشادية وحسب طبيعة        على  

 .الحاالت المحالة إليهم
االهتمام بنوعية العاملين في ميدان الخدمـة اإلرشـادية بحيـث            .3

 .يكونوا من خريجي علم النفس أو اإلرشاد النفسي حصراً
استحداث مكتبة لالختبارات النفسية في مكتب كل مرشـد نفـس            .4

 .تشخيص الحاالت التي يتعامل معهايستعين بها في 
العمل على إشاعة استعمال الحواسيب في العملية اإلرشادية وفيما          .5

واالستعانة . يخص جمع البيانات واستعمال االختبارات وتحليل النتائج      
 ). اإلنترنت(بالخبرات الحيثة التي توفرها شبكة المعلومات الدولية 

 
 المراجـــع

).1993(يد أحمد؛ وصادق، آمـال      أبو حطب، فؤاد؛ وعثمان، س     -
 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. التقويم النفسي

مشكالت القياسات العقلية). 1981(اإلمام، مصطفى محمود     -
جامعـة: بغـداد ). بحـث غيـر منشـور     . (1في دول العالم الثالـث، ق     

 .بغداد، آلية التربية
ارد: الكويـت . قياس الشخصـية  ). 2000(األنصاري، بدر محمد     -

 .الكتاب الحديث
ــد    - ــر محمـ ــد جعفـ ــل، محمـ ــل الليـ ــاعدة). 1998(جمـ المسـ

 .منشورات جمل الليل: مكة المكرمة. اإلرشادية
إعـداد نسـخة عربيـة الختبـار). 1999(الخضر، عثمـان حمـود       -

  الكويت، –المجلة التربوية . القدرة الميكانيكية بواسطة الكمبيوتر
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